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протојереј Андреј Ткачов
ДА НЕ БИ ОТИШЛИ
Доста људи је ушло у црквено
окриље са бригом о крају света. То не
само да није за осуду већ је и
неизбежно. Сама наша вера усмерена
је ка будућем веку, тј. види крај овога
века. Христос, као што пише апостол
Павле: „Кад се наврши време... би
рођен од жене и покорен закону“ (Гал.
4, 4). Пуноћа је наступила од тренутка
Рођења Христовог и цела историја чо
вечанства одвија се под знаком очеки
ваног краја. Штавише, управо кад
почну говорити: „Мир је, и нема се
шта бојати“, онда ће крај и бити близу
(в. 1 Сол. 5, 3). Односно, када ишче
кивање краја и осећај његове близине
оде и када на њихово место дође
лажна увереност у стабилност – тада
је близу крај. Али изречено управо и
значи да по питању смака света
хришћани морају да буду некако, ре
као бих, напетоспокојни. Они не би
требало да буду узрујани и нервозни.
Управо су узрујаност и нервоза ка
рактеристичне за новопридошле, не
давно уцрковљене људе. Они нису
упознати са историјом. Њима се чини
да су данашњи догађаји јединствени,
док је у ствари све већ било виђено и
то не једном: и масовна брига, и

роптање против црквене власти, и
умножени грехови, и невоље, па све
до непогребених лешева дуж путева.
И све то се понавља циклично, мења
јући се само у пропорцијама и коли
чини, све до тренутка док не затруби
последња Архангелска труба. И о
оном дану и часу заповеђено нам је не
само да се не бринемо већ и да уопш
те водимо један опуштен живот.
Есхатолошка узрујаност је опасна са
више страна. Прво, они који не деле
крајње ставове изгледају или као „они
који ишчекују смак света“, или као
издајници, или као људи световног
духа. Ревносни језик не штеди тада ни
патријарха с митрополитима, ни ду
ховнике у манастирима и парохијским
црквама. Чини се као да је свуда ако
не завера, онда у крајњем случају
неопростиво хлађење. Пријатељске
везе се кидају. Од свих тема за разго
вор остају само теме које се тичу ма
сона, кодова, знакова и све ближег
суда. Не само радост већ и еле
ментарни спокој одлазе из живота. И
човек који свуда прича само на тему
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кодова, са пуним правом се може се често смењују временима плотске
сматрати „кодираним“. А какво је ра разузданости, скепсе, која као да
зочарење „оног који ишчекује смак компензује ранију есхатолошку оску
света“, онда када Суд оклева и кад се дицу и ишчекивања.
времена одуговлаче! Чак се, мислим, и Закључак: не треба темељити сву
на Самог Господа неки љуте због тога своју веру и погледе на свет само на
што Он не жури да дође. Жалосте се, последњем члану Символа вере: „Че
као Јона, који је узалуд чекао кам васкрсење мртвих и живот будећег
уништење Ниневије. И онако како је века“. Крај треба имати на уму увек.
већ било у историји, тако бива и пред Међутим, не треба мислима о крају
нашим очима. Они хришћани који че потискивати сваку радост, креа
Окултизам и свака врста магије су врло заступљени у савременом свету.
Њихову технику обреда можемо наћи чак и у дневној штампи. Савремени
човек са својим прекобројним проблемима се позива да приступи откривању
надчовечанских сила у себи, не би ли тако решио животне препреке и
постао успешан.
Тако у штампи нпр. читамо: "Медијум невероватне моћи, проверен, са
дипломом и признањима. Нуди брза и директна решења вашим
проблемима." Или: "Гледање у карте, медијум доказаних способности,
носилац дипломе Међународног удружења медијума. Одговорно и успешно
преузима сваки случај. Дискреција загарантована. Оригинално обнавља ње
личности, брака... успешна контрола са велике удаљености, магијска
решења, амајлије за успех, предвиђање будућности."
Мањевише сви смо чули да је некоме због магије био угрожен и живот.
Такође су нам познати и случајеви ометања пословања, брачних односа
итд. Није нам до краја познато колико све те приче имају покриће у
стварности. Али оно што знамо јесте да у тим круговима доминира превара
и лукавство. Ту скоро штампа је писала о једном магијском скупу у
предграђу Атине. Наиме, неки лопов је покушао да ноћу уђе у просторије
једне познате америчке фирме. При саслушању у полицији је рекао следеће:
Кад се ноћу увукао у зграду фирме угледао је у једној сали десетак
мушкараца и жена који се театрално свлаче. Кад су остали наги сачинили
су један круг у чијем центру су били исписани кабалистички символи. Затим
су уз обредне песме почели да јашу метле. На крају се појавила "велика
жречица" која им је читала одломке из "Књиге таме". Касније се сазнало
да припадају једном удружењу од 400 група црне магије у Америци.
епископ Николај (Протопапас): Црква и Магија
кају а не дочекају крај склони су да
заједно са изгубљеном надом у блиски
завршетак историје изгубе и саму ве
ру. Времена напетог ишчекивања Суда

тивност, простоту и лакоћу, без којих
живот може постати неподношљив не
зависно од скорог доласка или недо
ласка Антихриста.

свети владика Николај
ОМИЛИЈЕ НА ПРВУ НЕДЕЉУ ПО ДУХОВИМА
Ову је недељу Црква посветила
Свим Светим намерно као прву
недељу после празновања Силаска
Светога Духа ради наше поуке. Да се
тиме ми поучимо, да су и сви
светитељи, као и апостоли, показали
се највећим јунацима у историји
људског рода не толико својом
снагом, колико помоћу благодатне
силе Светога Духа. Божјим хлебом
они су храњени, Божјим Промислом
снабдевани,
Божјим
оружјем
оружани. Зато су могли истрајати у
борби, све претрпети и све победити.
(Св. Макарије Велики по опиту своме
учи, да се човек мора сам дуго
вежбати у добродетељи, с великим
трудом и самопринуђавањем, и
"најзад Господ долази, у њему

прослави светитеље Своје и би
прослављен кроз њих!
Зато је нужно бдити непрестано
над самим собом, и никад се не
поуздати сувише у себе, него сву
своју наду с молитвом полагати на
Господа и на Његово победоносно
оружје благодатне силе. Све могу у
Исусу Христу, који ми моћ даје
(Филиб. 4, 13), говори апостол Павле.
Рецимо и ми тако: све можемо,
Господе Свемоћни, кроз Тебе и кроз
Твоју увек присутну моћ у нама.
Ништа сами од себе не можемо, осим
грех чинити. Гладни смо без Тебе,
Домаћине наш. Голи смо без Тебе,
Оче наш. Ненаоружани и безсилни
смо без Тебе Војсковођо наш. А с
Тобом имамо све и можемо све,

Ко тврди да није грешан, зато што није починио кривична дела, тај
исти тврди да не може да се каје, и да је Христос далеко. У апостолско
време Христу су прилазиле две врсте људи: питоми народ који Га је врло
радо слушао и веровао Му, и тешки болесници и велики грешници, који су
Му прилазили са сузама као чудотворцу и Богу. И једне и друге Христос
је волео да прима и да им све чини, а ове последње ставио је за пример це
лом роду људском како се прилази Сину Божјем. Па Њему су светитељи
тако и прилазили! И Он их је поставио и посветио за учитеље Цркве и
пример народу.
преподни Симеон Нови Богослов
пребива, и он пребива у Господу, и
сам Господ у њему без труда твори
Своје
сопствене
заповести,
испуњавајући га духовним плодом",
Бес. 19). Као и пример апостола тако
и пример свих светитеља јасно нам
открива велику и слатку истину, да
Бог не шаље Своје слуге у поље без
хране, нити Своје посленике на њиву
без опреме, нити Своје војнике у бој
без оружја. Слава и хвала нека је за
то Свевишњем Господу, који победом

победоносни
Спаситељу
наш.
Благодарни за све, ми Ти се молимо:
не одступи од нас и не ускрати нам
помоћ Твоју до краја живота нашег.
Слава нека је Теби, Господе Исусе, са
Оцем и Духом Светим  Тројици
једнобитној и неразделној, сада и
навек, кроза све време и сву вечност.
Амин.

 Живим у грађанском браку и знам да је то велики грех. Муж и ја
смо планирали да се венчамо у априлу, али нисмо успели. Да ли је дете
које је рођено у грађанском браку дете рођено у блуду? Ако се
родитељи касније венчају, да ли ће са детета бити скинут грех блуда,
јер за грехе родитеља плаћају њихова деца?
 Грађански брак не треба поистовећивати са блудом. Грађански брак
је нижи вид брака који није благословен и освећен Светом Тајном
Цркве. Такав брак лишава супружнике оног најважнијег, а то је
стварање породице као домаће цркве. Брак је заједништво и јединство
које се не завршава смрћу зато што је љубав јача од смрти, а грађански
брак припада само земљи. Породица је сложена и одговорна ствар за
коју нам је неопходна помоћ Божија. Та помоћ се игнорише у
грађанском браку. Али ипак се не може рећи да је дете рођено у
грађанском браку мање вредно за Цркву или да је пасторче за Бога.
Иако сте лишени благослова и молитава Свете Тајне брака, ипак нисте
лишени хришћанског крштења као основе вечног спасења. Ако се
касније венчате, то венчање ће и за Вашу децу допунити оно што је
пропуштено. Током венчања царице Јелисавете Петровне и грофа
Алексеја Разумовског њихова деца рођена пре венчања била су поред
родитеља и заједно с њима су обилазили око налоња. То је значило да
се благослов за будућу децу преноси и на ону већ рођену. Што се пре
венчате, тим боље.
По канонима Цркве забрањена је употреба контрацептивних
средстава, а свештеник може деловати само у оквирима црквених
закона. У већини случајева употреба контрацептивних средстава
представља скривено убиство деце, а у другим случајевима и они који
су рукоблудници, по речима апостола Павла, неће наследити Цраство
небеско (види, 1. Кор. 6, 9). Хришћанство захтева жртву и зато треба
имати онолико деце колико нам их Бог дâ.
архимандрит Рафаил (Карелин)

За оне који желе да уђу на бојно поље покајања, нарочито
подвлачимо значај пажње. Наши страшни непријатељи, не касне да
поврате страсти и навике, које су у нама раније биле присутне, само
ако се пажња нашег ума мало замори. Када некад чујемо наше искусне
старце, да се треба молити чак ако и нема благодати, збуњујемо се, јер
не знамо силу њихових речи. Када, лагано, уђемо у борилиште
делатног покајања, почињемо да разумемо значај молитве. Онај који
пажљиво дела у невидљивој борби, стиче искуство, и лакше може да
задобије оно што "ум непријатеља његових не познаје". Благодат
задобијену без искуства, тешко је, међутим, задржати.
старац Јосиф Ватопедски

